
Bestyrelsesmøde 14-03-2019
Afdelingsbestyrelsen Stenbjerggård

Deltagere:
Fmd. Johnny Jensen
Maria Bundtofte
Flemming Borresen
Poul Erik Christensen
Kasserer Bent Jensing
Suppleant Kjeld Jørgensen

Afbud fra suppleant Susan Schumann

Pkt 1 Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt.

Pkt 2 Valg af ordstyrer

Maria Bundtofte valgt

Pkt 3 valg af referant

Poul Erik Christensen valgt

Pkt 4 Nyt fra formand og næstformand

1. Kulturbrofestival
Kjeld har været til møde med AAB
Togklubben stiller op med 2 moduler
Diverse maskiner lejes

            Nyt telt indkøbes, 4x6 meter med bundramme, ok fra bestyrelsen, købet skal gå
            igennem ejendomskontoret, Kjeld aftaler med Flemming Johansen.
            Dato for kulturbrofestivaelen bliver 22-06-2019, husk at afsætte datoen.
       
       2.  Beboermøde

Ordinært afdelingsmøde afholdes 29-04-2019 kl. 18.30, dagsorden efter vedtægterne.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg, Flemming Borresen og Bent Jensing, bestyrelsen 
bakker 100% op om begge to og anbefaler genvalg til begge.

3. Hjemmesiden
Fatiha hjælper Kjeld, findes der ingen løsnoing, finder vi en anden udbyder og laver en 
ny hjemmesiden.
Kjeld bliver redaktør på hjemmesiden og vil fremadrettet, når hjemmesiden er oppe at 
stå, lave et nyhedsbrev, 1 gang om måneden, der vil blive lagt på hjemmesiden og i 
beboernes postkasser.
Deadline er næste bestyrelsesmøde og deadline er ikke inkluderet oprettelse af ny 
hjemmeside.

4. Fibia
Der er p.t. 71 tilmeldelser, så vi er halvvejs, Fibia kommer igen 21-3 og 29-3



5. Tilbud på røgalarmer
Vi har fået et tilbud og vil sætte Flemming Johansen i gang med at få et andet, så vi kan 
sammenligne.

6. Lukkede punkter

Pkt 5 Nyt fra ejendomskontoret

Flemming Johansen holder ferie i ugerne 12,16 og 17 (God ferie. :-))

Pkt 6 Bestyrelsesrunden
Bent Jensing forespurgte efter opslagstavler, Johnny tager den med Flemming Johansen
Bent Jensing forespurgte på krukker til cigaretskoder, god ide, der undersøges for muligheder.
Poul Erik Christensen stillede forslag om projektkonto i f.eks. Bauhaus, så der kan opnås rabatter på
diverse småkøb, der udover vil Poul undersøge mulighederne for rabatordninger for beboerne i 
Ishøj boligselskab.

Pkt 7 Parkerings udvalg
Gennemgang af p afgifter der er klaget over.
Spørgsmål: Må man parkere på almindelige p pladser hvis man har carporttilladelse.

Ja, det må man godt, men man må kun parkere i 3 timer på et almindeligt parkerings ur, man må 
således ikke bruge gæstekort. Q park bliver underrettet om det.

Pkt 8 Næste møde

11-4-2019 kl. 11.00

Pkt 9 Relevante møder

Solkysten rejsegilde 20-03-2019 kl. 12.30
Ekstraordinært organisationsmøde 26-03-2019 kl. 16.30
Kulturbrofestival 27-03-2019 kl. 14.00 i Glashuset

Pkt 10 Kontorvagter

20-3 Bent Jensing
27-3 Flemming Borresen
03-4 Kjeld Jørgensen
10-4 Maria Bundtofte

Vagttelefon Johnny Jensen

Pkt 11 Evt. 3 beboerklager behandlet

Referant

Poul Erik Christensen

 
            




